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I. GİRİŞ 

Adli yardım, hak arama özgürlüğünün kullanılması ile etkili hukuki korumadan 

yararlanmayı olanaklı kılan bir kamusal hizmettir. Adli yardım, kaynağını Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi‘nde düzenlenen “Adil Yargılanma Hakkı” ile birlikte T.C. 1982 

Anayasa’sında düzenlenen sosyal bir hukuk devleti ilkesinden alır. Adli yardım, yeterli 

ekonomik gücü olmayan kişilere yargı organlarının önünde hak arayabilmelerini veya 

savunma yapabilmelerinin kolaylaştırılması adına maddi kolaylık sağlanması anlamına 

gelmektedir.1 

Bu çalışmada, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ve 6100 Sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu (HMK) kapsamında adli yardım hizmetinin genel bir 

değerlendirilmesi ile HMK kapsamında “kamuya yararlı dernek ve vakıf” ifadesinin 

adalete erişim açısından değerlendirilmesi yapılacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: Adalete Erişim, Adil Yargılanma Hakkı, Adli 

Yardım, Hak Arama Özgürlüğü, Kanun Önünde Eşitlik  

 

II. ADALETE ERİŞİM VE ADLİ YARDIM  

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı adalete erişimi  “toplumu oluşturan 

bireylerin, insan hakları standartlarına uygun olarak, geleneksel ya da geleneksel olmayan 

yollardan, ihtiyaç duyduğu hukuki çözümlere ulaşabilecek durumda olması” olarak 

tanımlamıştır.2 Hukukun üstünlüğünün kabul edildiği bir hukuk devletinde adalete erişim; 

toplumu oluşturan bireylerin, insan hakları, temel hak ve özgürlükler çerçevesinde, “en 

kolay, hızlı, etkili ve en az masrafla, uygun hukuki mekanizmalardan yararlanarak, 

ihtiyaç duydukları hukuki çözümlere ulaşması olarak tanımlanabilir. 3  

                                                           
1  Manisa 2. İdare Mahkemesi 2022/410 E. 2022/383 K. 

“Hal böyle olmakla birlikte, sosyal hukuk devletinin bir gereği olarak kabul edilmiş olan adli yardım, 

ekonomik bakımdan yetersiz olanlara yargı organları önünde haklarını arayabilmeleri veya savunma 

yapabilmeleri için parasal kolaylıklar sağlanması anlamına gelir. Bu anlamdaki kolaylıklar yargılama 

giderlerinden muafiyet ve ücretsiz hukuki yardım sağlanması yoluyla gerçekleştirilir. 
2 SUNGURTEKİN ÖZKAN, M., Anayasal Şikayet ve Adalete Erişim, sayfa 3, makale için: 

https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/MERAL-SUNGURTEK%c4%b0N.pdf  
3 SUNGURTEKİN ÖZKAN, M., Anayasal Şikayet ve Adalete Erişim, sayfa 3, makale için: 

https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/MERAL-SUNGURTEK%c4%b0N.pdf  

https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/MERAL-SUNGURTEK%c4%b0N.pdf
https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/MERAL-SUNGURTEK%c4%b0N.pdf
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Adalete erişim yalnızca mahkemeye erişim ile sınırlı değildir. Toplumun bilgiye 

ve hukuki çözümlere ulaşabilmesi, bu konularda bilinçlendirilmesi için yazılan rehberler, 

kılavuzlar, bilgi notları, pro bono çalışmalar, eğitimler de adalete erişimin güçlendirilmesi 

için önemlidir. Bu çalışmalar sayesinde bireylerin ve bir bütün olan toplumun adalete 

erişim imkânı arttırılabilmektedir.  

Adalete erişim, yalnızca yargı organlarına başvuru imkânına sahip olmayı ifade 

etmemektedir. Aynı zamanda mahkemeye çıkmanın önündeki engellerin saptanarak 

ortadan kaldırılması, yargılama usul ve kurallarıyla başvurucu hak arayana en kısa sürede 

ve en az masrafla ve rahatlıkla hakkına kavuşma yolunun açılmasını ve bu konuda gerekli 

düzenlemelerin yapılmasını ifade etmektedir.4  

Mahkemeye erişim hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) doğrudan 

düzenlenmemekle birlikte, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) özerk yorum 

olarak AİHS’in  “Adil Yargılanma Hakkı” başlıklı 6/1 maddesinde bulunan “Herkes 

davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda 

kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, 

bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde 

görülmesini isteme hakkına sahiptir.” düzenlemesine dayanarak mahkemeye erişim 

hakkını geliştirmiştir. Buna göre herkes, “medeni hak ve yükümlülüklerine” ilişkin her 

tür talebi mahkeme önüne getirme hakkına sahiptir. Bu şekilde, 6/1 maddesi “mahkemeye 

başvuru hakkını” içerir; erişim hakkı, yani medeni hukuka ilişkin konularda mahkemeler 

önünde dava açma hakkı bunun bir yönünü teşkil eder.5 

Söz konusu mahkemeye erişim hakkı mutlak bir hak değildir. AİHM, medeni 

hukuka dair davaların açılmasını düzenlerken devletlerin takdir hakkı olduğunu ve bu 

davaların nitelikleri gereği düzenleyici işlemlere konu olabileceğini kabul eder. Bununla 

birlikte AİHM devletlerin takdir hakkının söz konusu hakların esasını etkileyecek şekilde 

kullanılmasını kabul etmemektedir. Yani devletlerin takdir haklarını dava açmak isteyen 

bir kişinin mahkemeye erişim hakkını ortadan kaldıracak şekilde uygulamaması 

gerekmektedir. 6 

                                                           
4  SUNGURTEKİN ÖZKAN, M., Anayasal Şikayet ve Adalete Erişim, sayfa 1, makale için:  

https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/MERAL-SUNGURTEK%c4%b0N.pdf  
5 Mahkemeye Başvuru Hakkı, sayfa 22, 86.p  

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_TUR.pdf  
6Mahkemeye Başvuru Hakkı, sayfa 22, 87.p  

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_TUR.pdf   

https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/MERAL-SUNGURTEK%c4%b0N.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_TUR.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_TUR.pdf


5 

 

Adli yardım ise hak arama özgürlüğünün kullanılması, adalete erişim ve etkili 

hukuki korumadan yararlanmayı olanaklı kılan önemli bir kamusal hizmettir. Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası’nın 5. maddesindeki düzenlemeye bakıldığında devletin temel 

amaç ve görevleri arasında, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine ilişkin sosyal hukuk 

devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak nitelikteki ekonomik engellerin kaldırılması 

gerektiğine değinilmiştir. 7  Sosyal hukuk devletinin hak aramayı kolaylaştırıcı 

düzenlemeler yapması büyük önem taşımaktadır. Yine Anayasa’nın 10. maddesinde 

herkesin hiçbir sebeple ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğuna değinilmiştir.8 

Anayasa’nın 36. maddesinde ise hak arama özgürlüğü düzenlenerek, herkesin 

davacı ya da davalı ayrımı gözetilmeksizin, meşru hukuk yollarını kullanarak iddia ve 

savunmada bulunma ve adil yargılanma hakkı bulunduğuna yer verilmiştir. Mahkemeye 

erişim hakkı ulusal mevzuatta Anayasa’nın 36. maddesi ile güvence altına alınmıştır. 9 

Anayasa’nın 40. maddesinde, Anayasa ile tanınmış hak ve özgürlükleri ihlal 

edilen herkesin yetkili makamlara başvurma imkânlarının sağlanmasını isteme hakkına 

yer verilmiştir. Bu maddedeki düzenlemeye göre devlet adalete erişimi sağlamakla 

yükümlüdür.10 

                                                           
7  Devletin temel amaç ve görevleri  

Madde 5 – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin 

bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu 

sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak 

surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının 

gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. 
8  Kanun önünde eşitlik 

Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 

ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit 

haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-

5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.(Ek fıkra: 

7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve 

gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…)[9] kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak 

hareket etmek zorundadırlar. 
9 Hak arama hürriyeti 

Madde 36 – Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya 

davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir. 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. 
10 Temel hak ve hürriyetlerin korunması 

Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma 

imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.  

Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe 

tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır. 



6 

 

“Sosyal hukuk devleti olmanın en önemli unsurlarından biri de devletin 

yurttaşlarının, tüm hakları için olan hukuki güvenceye kavuşturulmasıdır. Bu güvence 

yurttaşların ekonomik durumuna göre değişmez ve her düzeydeki insana sunulur.” 11 

Mahkemeye erişim hakkı, belli koşullar altında kısıtlanabilmektedir. Bunlar yasal 

süre sınırlamaları, giderlere ilişkin teminat ödenmesini öngören kararlar, yasal temsil 

zorunluluğu ya da Devlet aleyhinde bir tazminat davası açmadan önce dostane çözüm 

usullerine başvurulması zorunluluğu gibi meşru kısıtlamalar olabilir. 12    Ancak 

mahkemeye erişim hakkının günümüzde önünde duran en büyük engellerden biri 

yargılama giderleridir. Medeni usulde, HMK’nın 323. maddesinde düzenlenen yargılama 

giderleri maddi olarak sınırlı imkânlara sahip gerçek ve tüzel kişiler için mahkemeye 

ulaşmasını engelleyebilmektedir. 13AİHM bazı davalarda, hukuk yargılamalarının tesis 

edilmesinden önce ödenmesi zorunlu tutulan mahkeme giderlerini ele almış ve bu 

giderlerin masrafları ödeyemeyen başvuranlar için ilk derece mahkemelerine veya daha 

sonraki aşamalarda yer alan mahkemelere erişimine karşı bir engel teşkil ettiği kanaatine 

varmıştır.14  Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi 2017/21882 başvuru numaralı Famiye 

Beğim ve Mehmet Tahir Beğim Başvurusu’nda bu sebeple yargılama giderleri ödeme 

yükümlülüğünün yargılamanın sonuna ötelenmesinin hakka daha hafif bir müdahale 

teşkil edeceğini belirtmiştir. 15 

                                                           
11PEKCANITEZ, ATALAY, ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, sayfa 554. 
12 Yargılama giderlerinin kapsamı 

MADDE 323- (1) Yargılama giderleri şunlardır:34.p. 

a) Başvurma, karar ve ilam harçları.[35] 

b) Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri. 

c) Dosya ve sair evrak giderleri. 

ç) Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin 

giderler. 

d) Keşif giderleri. 

e) Tanık ile bilirkişiye ödenen ücret ve giderler. 

f) Resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen harç, vergi, ücret ve sair giderler. 

g) Vekil ile takip edilmeyen davalarda tarafların hazır bulundukları günlere ait gündelik, seyahat ve 

konaklama giderlerine karşılık hâkimin takdir edeceği miktar; vekili bulunduğu hâlde mahkemece bizzat 

dinlenmek, isticvap olunmak veya yemin etmek üzere çağrılan taraf için takdir edilecek gündelik, yol ve 

konaklama giderleri. 

ğ) Vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti. 

h) Yargılama sırasında yapılan diğer giderler.  
13 Bu konuya ilişkin bazı AİHM kararları için:  

Edificaciones March Gallego S.A./ İspanya B. no: 28028/95, 19/02/1998 

Rodríguez Valín/Ispanya, B. No: 47792/99, 11/10/2001 
14 Mahkemeye Başvuru Hakkı, sayfa 24, 97.p, 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_TUR.pdf 
15 “Yargısal başvurularda ilgililerin harç ve diğer yargılama giderleri ödemekle yükümlü kılınmasının 

mahkemeye erişim hakkını kısıtladığı tartışmasızdır. Bununla birlikte harç ve yargılama giderlerini ödeme 
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Yargılama giderlerini ödeyemeyecek durumdaki kişileri, en azından yargılama 

sona erene kadar bu giderleri ödeme yükümlülüğünden kurtaran adli yardım sistemi 

adalete erişimi kolaylaştırmaktadır ve bu nedenle de oldukça önemlidir. 

III. GENEL OLARAK ADLİ YARDIM 

Yukarıda da bahsedildiği gibi adli yardım hak arama özgürlüğünün kullanılmasını 

sağlayan ve etkili hukuki korumadan yararlanmayı olanaklı kılan bir kamusal hizmettir. 

Mevzuatta genel bir adli yardım tanımı bulunmamakla birlikte kurumun kapsamı, adli 

yardım talebinin incelenmesi, kaldırılması gibi unsurlar mevzuatta düzenlenmiştir. 

IV. MEVZUATTA YER ALAN ADLİ YARDIM DÜZENLEMELERİ 

Adli yardım sistemi,  1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Adli Müzaheret” 

başlıklı Onikinci Kısmında bulunan 176-181 arası maddeleri ile 6100 Sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nun  “Adli Yardım” başlıklı İkinci Bölümü‘nün 334-340 

arasında bulunan maddelerinde düzenlenmiştir.  

  1.  1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Adli Yardım  

  Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım hizmeti, avukatlık ücretlerini ve diğer 

yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayan kişiler için sağlanmaktadır. 

Kanundaki adli yardımla ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla 25418 sayılı 

30.03.2004 tarihli Resmi Gazete’de Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği 

yayınlanmıştır.   

  Adli Yardım Hizmeti, baro merkezlerinde, baro yönetim kurullarınca avukatlar 

arasından oluşturulan adlî yardım bürosu tarafından yürütülmektedir. Ayrıca baro 

yönetim kurulu, baronun merkezi dışında avukat sayısı beşten daha fazla olan yargı 

çevrelerinde de bir avukatı adli yardım bürosu temsilcisi olarak görevlendirebilmektedir. 

16   

                                                           
yükümlülüğünün doğduğu ana göre müdahalenin derecesi değişebilmektedir. İlgilinin daha yargılamanın 

başında yargılama giderlerini ödemekle yükümlü kılınması ile yargılamanın sonunda yargılama giderlerini 

ödemeye mahkûm edilmesi arasında müdahalenin ağırlığı bakımından önemli farklılık bulunmaktadır. 

Yargılama giderlerinin davanın esasının incelenebilmesi şartı olarak öngörülmesinin davanın esası karara 

bağlandıktan sonra kişinin yargılama gideri ödemekle yükümlü kılınmasına nazaran mahkemeye erişim 

hakkına daha ağır bir müdahale teşkil edeceği kuşkusuzdur. Bu sebeple yargılama giderleri ödeme 

yükümlülüğünün yargılamanın sonuna ötelenmesinin hakka daha hafif bir müdahale teşkil etmesi sebebiyle 

tercihe şayan bir yöntem olduğu söylenebilir.” (Famiye Beğim ve Mehmet Tahir Beğim Başvurusu, 

Başvuru Numarası: 2017/21882) 
16 Adlî yardım bürosu  

 Madde 177 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/85 md.) Adlî yardım hizmeti, baro merkezlerinde, baro yönetim 

kurullarınca avukatlar arasından oluşturulan adlî yardım bürosu tarafından yürütülür. Baro yönetim 
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   a. Başvuru 

   Avukatlık Kanunu’nun 178. maddesine göre adli yardım talebinde bulanacak 

olan kişi tarafından, adli yardım bürosuna veya temsilcilerine başvurularak 

yapılabilmektedir. Başvurucu, başvurusuyla birlikte adli yardım başvurusunda, adli 

yardım talebinde haklı olduğunu gösterecek delilleri getirmek zorundadır.  

   b. Baroların Adli Yardım Talebini İncelemesi 

   Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, istem sahibinden gerekli bilgi ve belgeleri 

ister, talebin haklılığı konusunda araştırma yaptıktan sonra, talep hakkında karar verir. 

   Baroya yapılan adli yardım talebinin reddi halinde başvurucu tarafından yazılı 

veya sözlü olarak baro başkanına yapılabilir. Ancak baro başkanının inceleme sonucunda 

vereceği karar kesindir. 17 

   Adlî yardım isteminin kabulü halinde ise Avukatlık Kanunu’nun 179. 

maddesine göre büro gerekli işlemleri yapmak üzere bir veya birden fazla avukatı 

görevlendirebilmektedir. Görevlendirilen avukata görev yazısı ulaştığı andan itibaren, 

avukat avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girmektedir. 

   Avukatın bu yükümlülüğü, ilgilinin gerekli belge ve bilgileri isteğe rağmen 

vermemesi veya vekâletname vermekten kaçınmasıyla sona ermektedir. Ayrıca 

görevlendirilen avukat da bu işi yapmaktan çekinmek isterse görevin kendisine 

bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde baroya o işin tarifede belirlenen ücretini 

ödeyerek görevden çekilebilir. 

Adli yardım başvurusu yukarıda bahsedilen şekilde doğrudan baroya başvuru 

yapılması yoluyla olabildiği gibi, mahkemeye başvuru sonucunda HMK 335/1-ç 

kapsamında adli yardım talep edilen kişiye avukat atanmasına karar verilmesi şeklinde de 

olabilir.  

                                                           
kurulu, ayrıca baro merkezi dışında avukat sayısı beşten çok olan her yargı çevresinde de bir avukatı adlî 

yardım bürosu temsilcisi olarak görevlendirebilir. Büro ve temsilciler, baro yönetim kurulunun gözetimi 

altında çalışırlar. (Ek ikinci fıkra:11/7/2020-7249/20 md.) (Değişik fıkra:8/6/2022-7409/2 md.) 

 Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulur. Yargı 

mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan 

elektronik bilişim sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılır. 
17 Adli yardım isteminin reddi halinde istemde bulunan; tebliğden itibaren on gün içinde yazılı veya sözlü 

olarak baro başkanına başvurabilir. Birden fazla baronun bulunduğu illerde başvuru, başvuru tarihinde 

büro yönetimine başkanlık eden sorumlu yönetim kurulu üyesinin bağlı bulunduğu baronun başkanına 

yapılır. Baro başkanı yedi gün içinde karar verir ve bu karar kesindir. Süresinde karar verilmediği takdirde 

talep ret edilmiş sayılır. ( Adli Yardım Yönetmeliği, 5. maddenin 2. fıkrası) 
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  2. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Adli Yardım  

     A. Adli Yardımdan yararlanabilecek kişiler 

         a. Gerçek kişiler 

         Adli yardım, genel olarak yargılama giderlerini ödeyebilecek maddi gücü 

olmayan kişilerin mahkemeye erişim haklarından yararlanabilmesi için getirilmiştir., 

HMK’da düzenlenen “adli yardım” kurumu ile kendilerinin ve ailelerinin geçimini 

önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini 

kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan gerçek kişiler, iddia ve 

savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça 

dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilmektedir. 18 Yukarıda 

da bahsedildiği gibi madde sosyal hukuk devleti olmanın ve bunun tezahürü olarak hak 

arama özgürlüğünün ve adalete erişimin bir göstergesidir.  

   Gerçek kişilerin adli yardımdan yararlanabilme koşulları yoksulluk ve 

haklılıktır. Burada bahsedilen yoksulluk Kanun Gerekçesinde19 de de belirtildiği gibi, 

kendisi ve ailesinin normal geçimini sağlayacak kadar mal ve haklara veya gelire sahip 

olan bir kişinin, açmak zorunda kaldığı bir dava veya kendisine karşı açılan bir dava 

sebebiyle yapmak zorunda kalacağı harcamaları, kendisi ve ailesinin geçimini önemli 

ölçüde zora düşürmeksizin karşılama gücünden yoksun olma durumudur.  

   “Talepte bulunan kişinin adli yardımdan yararlanabilecek kadar yoksul 

sayılması, kişinin mali durumu, bu çerçevede geliri, mal varlığı, borçları ve sosyal 

durumu, yani kendisi ve ailesinin yaşam düzeyi ve koşulları göz önüne alınarak her olayın 

kendi koşullarına göre değerlendirilecektir.” 20   

     Bahsedilen haklılık koşulu ise, başvurucunun asıl davadaki koşullarının açıkça 

dayanaktan yoksun olmamasıdır. Başvurucu Mahkeme hakiminde iddia, savunma ya da 

takiplerde başarılı olma ihtimallerinin olduğuna ilişkin kanaat oluşturmalıdır. Yine 

kanunun gerekçesinde yaklaşık ispat ölçüsünde hâkimde bir kanaatin oluşması gerekir. 

                                                           
18 Madde 334 

1) Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip 

giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici 

hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla 

adli yardımdan yararlanabilirler. 
19HMK’nın gerekçesi için: 

https://kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2011Yili/kanmetni/6100ss.pdf   
20 PEKCANITEZ, ATALAY, ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, sayfa 555  

https://kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2011Yili/kanmetni/6100ss.pdf
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Kanunun gerekçesine göre, talepte bulunan kişinin baştan açıkça haksız olmaması da, adli 

yardımın koşulu olan haklılığın ispatı için yeterli sayılabilir.21  

      b. Tüzel Kişiler 

    HMK’ nın 334. maddesinin 2. fıkrasında ise tüzel kişilerde adli yardım 

“Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali 

açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek 

durumda oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler” olarak düzenlenmiştir.  

Maddenin gerekçesine bakıldığında; “Kamuya yararlı dernek ve vakıfların faaliyetleri 

sırasında taraf olmak zorunda kalacakları dava ve işler sebebiyle yapacakları harcamaları 

karşılayacak yeterli malî kaynaklarının bulunmaması durumunda, 

gerçekleştirebilecekleri kamuya yararlı faaliyetlerin de tehlikeye girmesi söz konusu 

olabileceğinden, bu tür tüzel kişilerin de adli yardımdan yararlanmaları uygun 

bulunmuştur.” denilmiştir. 

    b.1. Kamuya Yararlı Dernek ve Vakıflar İfadesinin İncelenmesi 

    Literatürde, kamuya yararlılık bakımından dernek ve vakıfların kuruluş amaç 

ve statülerine bakılması gerektiği söylenmektedir.22  

    Kamu yararına çalışan dernek statüsü incelendiğinde Dernekler Kanunu Madde 

27’ye göre Kamu yararına çalışan derneklerin Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilen ve 

en az bir yıldan beri faaliyet gösteren derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere 

giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması 

şartlarının arandığını görebiliriz.  

    Yine Dernekler Yönetmeliği madde 48 ve devamı incelendiğinde, Kamu 

yararına çalışan dernekler,  Hazine ve Maliye Bakanlığının ve varsa ilgili bakanlıkların 

görüşü üzerine, Bakanlığın teklifi ve Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edildiğini, en az bir 

yıldan beri faaliyet göstermesi gerektiğini,  amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, 

üyelerinin dışında  yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde toplumun ihtiyaç ve 

sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte 

olması, ve yıl içinde elde ettiği kazancın en az yarısının bu amaçla harcanması gerektiği 

görülebilmektedir. 

                                                           
21 HMK’nın gerekçesi için: 

https://kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2011Yili/kanmetni/6100ss.pdf  
22  PEKCANITEZ, ATALAY, ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku(Ders Kitabı), sayfa 554 

https://kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Kanunlasan/2011Yili/kanmetni/6100ss.pdf
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    Kamuya yararlı vakıflar için ise Vakıflar Kanununda düzenleme 

bulunmamaktadır. Burada başvurabileceğimiz kaynaklar ise 4962 Sayılı Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunu ve 

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1, 2 ve 3) genel 

tebliğdir. 4962 sayılı Kanuna göre vakıfların vergi muafiyetine hak kazanması için sağlık, 

sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile 

ağaçlandırma konularında faaliyette bulunmayı amaç edinmesi ve bu faaliyetlerinin 

kamuya açık ve devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde olması 

gerekmektedir.23 

    Ancak HMK 334/2 kapsamında yer alan “kamuya yararlı dernek ve vakıflar” 

ifadesi ve Anayasa’nın 36. maddesi kapsamında da güvence altına alınmış adalete erişim 

hakkını oldukça sınırlamaktadır.  

    Şöyle ki adli yardımdan yararlanacak kişilerde gerçek kişiler için taleplerin 

açıkça dayanaktan yoksun olmaması aranırken, tüzel kişiler için ise bu yardımdan 

yararlanma hakkı yalnızca kamuya yararlı dernekler ve vakıflar için mali açıdan zor 

duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda 

olmaları koşuluyla sınırlandırılmıştır. 

 Tüzel kişiler yalnızca dernekler ve vakıflardan oluşmamakla birlikte, yine 

kamuya yararlı denilerek kapsamda daraltmaya gidilmiştir ve bu durum pek çok tüzel 

kişilik için adil yargılanma haklarının sınırlandırılması anlamına gelmektedir.  

    Diğer tüzel kişiler için ise Türk Ticaret Kanunu 124. maddesinin 1. fıkrasına 

göre “Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden 

ibarettir.” ifadesi bulunmaktadır.  

    HMK’nın mevcut düzenlemesi ile kooperatiflerin şirketlerin ve kamuya yararlı 

sayılmayan dernek ve vakıfların, adli yardım talepleri kamu yararına çalışan dernek veya 

vakıf olmadığı için taleplerinin haklılıkları dahi araştırılmadan reddedilmektedir. 

    Anayasa’nın 5. maddesine bakıldığında devletin temel amaç ve görevleri 

arasında kişilerin temel hak ve hürriyetlerine ilişkin sosyal hukuk devleti ve adalet 

ilkeleriyle bağdaşmayacak nitelikte ekonomik engellerin kaldırılmasına değinildiği 

görülmektedir. Sosyal hukuk devletinin, hak aramayı kolaylaştırıcı düzenlemeler 

                                                           
23 https://www.tusev.org.tr/usrfiles/images/DerneklericinKamuYarariVakiflaricinVergiMuafiyetiBilgiNot

u(1).pdf  

https://www.tusev.org.tr/usrfiles/images/DerneklericinKamuYarariVakiflaricinVergiMuafiyetiBilgiNotu(1).pdf
https://www.tusev.org.tr/usrfiles/images/DerneklericinKamuYarariVakiflaricinVergiMuafiyetiBilgiNotu(1).pdf
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yapması büyük önem taşımaktadır.24  Ayrıca Anayasa’nın 10. maddesine göre herkes 

hiçbir ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Yine Anayasa’nın 40. maddesinden 

açıkça anlaşılabildiği gibi yargıya erişimin sağlanması devlete ait bir yükümlülüktür. 

    Uluslararası mevzuatta buna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. 

Maddesi’nde düzenlenen adil yargılanma hakkı ile kişilerin hak arama özgürlüğünün 

gerçek veya tüzel kişi olup olmadığı fark etmeksizin güvence altına alındığı 

görülmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde hak ihlali iddiasında bulunan tüzel 

kişiler tarafından adil yargılanma hakkı sıklıkla kullanılmaktadır.25 

    Ekonomik anlamda güçsüz ya da elverişsiz durumda bulunan kişilerin adalete 

erişiminde insan onuruna yakışır bir şekilde kendini ifade edebilmesi, devletin varlık 

sebeplerinden birini oluşturmaktadır. Yargıya erişim ya da dava hakkı olarak 

nitelendirilen hak arama hürriyeti, yargılama hukukunda bahsi geçen bütün hukuki 

yollara başvurabilmeyi ifade eder. Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen bu hürriyet, 

meşru vasıtalardan yararlanarak hak arayacak olan kişilerin hak aramalarını kolaylaştırma 

imkânlarının sağlanması ve kişilerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engellerin 

aşılması, söz konusu özgürlüğün eşit şekilde kullanımının sağlanması devletin pozitif 

yükümlülükleri arasındadır. Aksi halde çeşitli imkânsızlıklar veya maddi zorluklar 

nedeniyle bir hakkın kullanılamaması, sosyal adalet anlayışına uygun düşmemektedir. 

     Söz konusu düzenlemenin hâlihazırda yorumlandığı şekliyle kabulü halinde, 

ödeme güçlüğü içinde olan şirket, kooperatif, kamuya yararlı sayılmayan dernek ve 

vakıflar için mahkemeye erişim hakları oldukça kısıtlanmakta ve bu durum kanun önünde 

eşitlik ilkesine ve sosyal bir hukuk devletinin sosyal adalet anlayışına ters düşmektedir.  

    Nitekim Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2022/410 Esaslı dosyasında verilen 

azlık oyunda, “Yukarıda bahsedilen ve HMK’da 334. maddede yer alan ‘Kamuya yararlı 

dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali açıdan zor 

duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda 

oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler.’ düzenlemesi sebebi ile kamuya 

yararlı dernek ve vakıflar dışındaki tüzel kişilerin adli yardım müessesesinden 

yararlanamayacağının kabulü durumunda ödeme güçlüğü içinde olan şirket, kooperatif 

                                                           
24 https://www.dunya.com/kose-yazisi/anonim-ve-limited-ortakliklar-adli-yardimdan-yararlanabilir-

mi/443268#:~:text=Nitekim%20Yarg%C4%B1tay%20da%20son%20d%C3%B6nemde,yard%C4%B1m

%20talebinde%20bulunamayaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20i%C3%A7tihat%20etmi%C5%9Ftir.  
25 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/337020  

https://www.dunya.com/kose-yazisi/anonim-ve-limited-ortakliklar-adli-yardimdan-yararlanabilir-mi/443268#:~:text=Nitekim%20Yarg%C4%B1tay%20da%20son%20d%C3%B6nemde,yard%C4%B1m%20talebinde%20bulunamayaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20i%C3%A7tihat%20etmi%C5%9Ftir
https://www.dunya.com/kose-yazisi/anonim-ve-limited-ortakliklar-adli-yardimdan-yararlanabilir-mi/443268#:~:text=Nitekim%20Yarg%C4%B1tay%20da%20son%20d%C3%B6nemde,yard%C4%B1m%20talebinde%20bulunamayaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20i%C3%A7tihat%20etmi%C5%9Ftir
https://www.dunya.com/kose-yazisi/anonim-ve-limited-ortakliklar-adli-yardimdan-yararlanabilir-mi/443268#:~:text=Nitekim%20Yarg%C4%B1tay%20da%20son%20d%C3%B6nemde,yard%C4%B1m%20talebinde%20bulunamayaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20i%C3%A7tihat%20etmi%C5%9Ftir
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/337020
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veya diğer dernek ve vakıflar için mahkemeye erişim hakkı ile adil yargılanma hakkının 

ihlal edileceğinin açık olduğu, madde metninde kamuya  yararlı dernek ve vakıfların 

belirli şartlarla adli yardımdan yararlanabileceği hüküm altına alınmışken, diğer dernek, 

vakıf ve şirketlerin yaralanabileceğine ya da yararlanamayacağına dair açık bir hükmün 

olmadığı dikkate alındığında, şartların bulunması durumunda diğer tüzel kişilerin de adli 

yardım müessesesinden yararlandırılması gerektiği düşünülmektedir.” denilerek bu 

durumun Anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirilmiştir. 

  c. Yabancılar  

  Yabancılarda ise, 334/1’de bahsedilen yoksulluk ve haklılık koşullarının yanında 

karşılıklılık koşulu da aranmaktadır. Buradaki karşılıklılık, yabancının kendi ülkesinde 

de Türk vatandaşlarının adli yardımdan yararlanabileceğini ispat etmesi gerekliliğidir. 

Yine Kanunun gerekçesinde buradaki ispatta, iki veya çok taraflı uluslararası antlaşmalar 

ve ilgili ülkenin kanunlarından yararlanılabileceği gibi, fiilî uygulamaların varlığının da 

yeterli olacağından bahsedilmiştir.  

  Mülteciler ise adli yardımdan karşılıklılık aranmaksızın yararlanabilmektedir.26  

  Sığınmacılar ve göçmenler için ise,  Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu’nun atıfta bulunduğu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca adli yardım hizmeti 

esasen avukatlık ücretleri ile diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayan 

kişilerin avukatlık hizmetlerinden yararlanmasını ifade etmekte ve barolar tarafından 

yürütülmektedir.27 

  B. Adli Yardım Talebinde Görev ve Yetki 

  Adli yardım talebi, davadan ya da çekişmesiz yargı işinden önce istenebileceği 

gibi, dava ya da çekişmesiz yargı sırasında ya da süreç devam ederken de yargılamanın 

her aşamasında talep edilebilir. Adli yardım talebinde görevli ve yetkili mahkeme asıl 

                                                           
26 Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme 

6. madde 

Bu Sözleşme bakımından "aynı şartlarla" kavramı, belli bir kimsenin, söz konusu bir haktan 

yararlanabilmesi için, özellikleri açısından bir mültecinin yerine getiremeyecekleri dışında, mülteci 

olmasaydı belli bir hakkı kullanmak için yerine getirmesi gereken bütün şartları( geçici yahut daimi ikamet 

süresine ve şartlarına ait olanlar dahil), kendisinin yerine getirmesi anlamını ima eder. 

https://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/1951-Cenevre-Sozlesmesi-1.pdf  
27 https://www.mhd.org.tr/images/yayinlar/MHM-74.pdf  

https://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/1951-Cenevre-Sozlesmesi-1.pdf
https://www.mhd.org.tr/images/yayinlar/MHM-74.pdf
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talep veya işin görüleceği mahkemedir. 28  Aynı şekilde icra ve iflas takiplerinde de 

takibin yapılacağı yer icra mahkemesinden adli yardım talep edilmektedir. 

  C. Adli Yardım Talebi ve İncelenmesi 

  Adli Yardım Talebinin incelenmesi HMK 337’ de düzenlenmiştir. Mahkeme asıl 

olarak adli yardım talebini duruşma yapmadan incelemektedir. Ancak tarafların talebi 

halinde inceleme duruşmalı olarak da yapılabilmektedir. 

  Adli yardım talebinde bulunan kişi, yargılama giderlerini karşılayamayacak 

durumda olduğunu gösteren yeterli açıklamayı ve talebinde haklı olduğuna ilişkin her 

türlü delili göstermekle yükümlüdür. Adli yardım talebi üzerine mahkeme koşulların 

gerçekleşip gerçekleşmediğini kendiliğinden inceler ve bu aşamada haklılık ve yoksulluk 

koşullarını da gösterilen belgelerle birlikte inceler.  

  Adli yardım talebi reddedildiği takdirde, redde ilişkin mahkeme kararında 

sunulan bilgi ve belgelerin kabul edilmeme sebebi açıkça belirtilmelidir. 29  HMK 

337/2’ye göre ise adli yardım kararının reddine ilişkin karara karşı ise kararın tebliğinden 

itibaren bir hafta içinde kararı veren mahkemeye dilekçe verilerek itiraz edilebilmektedir. 

                                                           
28Adli Yardım Talebi 

Madde 336- (1) Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde 

ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir. 

(2) Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama 

giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye 

sunmak zorundadır. 

(3) Kanun yollarına başvuru sırasında adli yardım talebi bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a yapılır. 

(4) Adli yardım talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden muaftır. 
29Adli Yardım Talebinin İncelenmesi 

(1)  Mahkeme, adli yardım talebi hakkında duruşma yapmaksızın karar verebilir.(Ek cümle : 11/4/2013-

6459/ 23 md.) Ancak, talep hâlinde inceleme duruşmalı olarak yapılır. (Ek cümle : 11/4/2013-6459/ 23 

md.) Adli yardım taleplerinin reddine ilişkin mahkeme kararlarında sunulan bilgi ve belgelerin kabul 

edilmeme sebebi açıkça belirtilir. 

(2) (Değişik : 11/4/2013-6459/ 23 md.) Adli yardım talebinin reddine ilişkin kararlara karşı, tebliğinden 

itibaren bir hafta içinde kararı veren mahkemeye dilekçe vermek suretiyle itiraz edilebilir. Kararına itiraz 

edilen mahkeme, itirazı incelemesi için dosyayı o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin 

birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini  izleyen daireye, son numaralı daire 

için birinci daireye, o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde 

ise aynı işlere bakmakla görevli en yakın mahkemeye gönderir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar 

kesindir. Adli yardım talebi reddedilirse, ödeme gücünde sonradan gerçekleşen ciddi bir azalmaya 

dayanılarak tekrar talepte bulunulabilir. 

(3) Adli yardım, daha önce yapılan yargılama giderlerini kapsamaz. 
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İtirazın incelenmesi sonunda verilen karar kesin olmakla birlikte, ödeme gücünde 

sonradan gerçekleşen ciddi bir azalmaya dayanılarak tekrar talepte bulunulabilmektedir. 

  Adli yardımın sonradan kaldırılabilmesi de mümkündür. HMK 338’de göre Adli 

yardımdan yararlanan kişinin mali durumu hakkında kasten veya ağır kusuru sonucu 

yanlış bilgi verdiği ortaya çıkar veya sonradan mali durumunun yeteri derecede iyileştiği 

anlaşılırsa adli yardım kararı kaldırılabileceğini düzenlenmiştir. 

  D. Adli Yardım Kararı ve Sonuçları 

  Adli yardım kararı, kişiye özgüdür. Kişinin ölümü ya da tüzel kişiliğin sona 

ermesi halinde adli yardım sona erer. Davaya müdahil olan kişiler adli yardımdan 

yararlanamazlar. Adli yardım kararı aynı zamanda yalnızca kararın verildiği dava veya iş 

için geçerlidir. Karşı dava açılması, dava konusunun devri, davaların birleştirilmesi ve 

yargılamanın iadesi gerçekleştiği takdirde yeniden adli yardım başvurusu yapılmalıdır. 

Çünkü her dava için adli yardım talebi yeniden değerlendirilmektedir. 

  Adli yardım, söz konusu dava veya işlemlerde hükmün kesinleşmesine kadar 

devam etmektedir. 

  Adli yardım kararı ilgiliye; 

“a) Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet  

b) Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet. 

c) Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans 

olarak ödenmesi. 

ç) Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temini” 

imkânlarını sağlamaktadır.  

  Adli yardım kararı, yapılacak olan tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici 

olarak muafiyet sağladığı için davanın sonunda haksız çıkan taraf HMK’nın 339. maddesi 

kapsamında daha önce ertelenen tüm yargılama giderlerini ödemekle yükümlüdür.  

  Adli yardım kararı, talepte bulunan kişiye her koşulda ücreti hazineden 

karşılanmak üzere bir avukat teminini sağlamamaktadır. Mahkeme adli yardım talebini 

kabul ettiği kişiye ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat atanmasına karar verdiyse 

bunu kararında ayrıca ve açıkça belirtmelidir.30 Bu durumda mahkeme, işin görüldüğü 

mahkemenin yargı çevresindeki barodan bir avukat görevlendirilmesini ister.  

                                                           
30 PEKCANITEZ, ATALAY, ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, sayfa 560 
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  Görevlendirmeyle gelen avukatın ücreti HMK 340. maddesi kapsamında 

hazineden ödenir. Eğer avukatın atanmasına ilişkin ayrıca ve açıkça belirtilmiş bir karar 

yoksa avukatlık ücretini yine davayı kaybeden taraf karşılamaktadır.   

  Davayı kaybeden taraftan yargılama giderleri HMK’nın 339. maddesi 

kapsamında amme alacağı olarak tahsil edilmektedir. Bununla birlikte HMK 339. 

maddesinin 2. fıkrası kapsamında adli yardımdan yararlanan kişinin mağduriyetine yol 

açacağı mahkemece açıkça anlaşılırsa, mahkeme, hükümde tamamen veya kısmen 

ödemeden muaf tutulmasına karar verebilir. 

 

  V. SONUÇ 

  HMK ve Avukatlık Kanunu kapsamında değerlendirmeye alınan adli yardım 

kurumu teoride adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişme hakkına etkili 

hukuki korumadan yararlanmayı olanaklı kılan bir kamusal hizmettir. Ancak pratikte 

yukarıda değinilen “kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar” değerlendirmesi gibi 

mahkemeye erişim haklarını oldukça kısıtlayabilmektedir. Bu durumla birlikte kanun 

önünde eşitlik ilkesine ve sosyal bir hukuk devletinin sosyal adalet anlayışına ters 

düşebilecek yorumlara çık sonuçları da bulunmaktadır. Görüldüğü gibi kanunda 

kısıtlayıcı bir yoruma yol açabilen bir düzenlemenin yer alması adli yardım sisteminin 

korumaya çalıştığı uluslararası sözleşmelere dayanan ve anayasal dayanakları olan hak 

ve özgürlükler için tehlike yaratabilmektedir. Düzenlemenin iyileştirilmesi ve daha 

kapsayıcı olması halinde, değerlendirme ölçütleri değişmeyecek, yalnızca kamuya yararlı 

sayılmasalar dahi tüzel kişiler değerlendirmeye alınabildikleri için tüzel kişilerin adil 

yargılanma hakları esaslı bir şekilde ihlal edilmiş olmayacaktır. Keza adli yardım talebini 

incelenmesi sırasında her bir başvuru ve durum kendi içinde değerlendirilmektedir. Bu 

konuda daha kapsayıcı yorumlara açık düzenlemenin yapılması her adli yardım başvurusu 

için kabul edilme sonucunu da doğurmayacaktır. Sonuç olarak adli yardım sisteminin 

temeli ve işlevselliği için ilgili kısıtlı yoruma yol açan düzenlemelerin iyileştirilmesi 

gerekmektedir. Yalnızca dar bir yorumlamayla yapılan değerlendirmeler Anayasa ile 

güvence altına alınan hak arama özgürlüğüne, yargıya erişime ve kanun önünde eşitliğe 

aykırılık teşkil etmektedir.  
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